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Deve ser restabelecida 
! C rlc  r1io1r 1r taric1a, 
pr 1at õ.0 do acordo com as 
dor- elites o  d po içcoe 
sárAjeaveia L eapec.te. 

a doei - 

quando 
provas 
de  lei 

VISTOS  RI tAT1Y)  to  £utoa de reclamagio  e 

que contendem Luiz Porreira Vaz e a Cia. Carris Luz o ti'ça  do 

Rio de Janolrcu 

Luiz 3erreira 7.z reclamou cc•ntra a Cia. Carris 

Luz e Força do hicl de *ar trc, alojando  ue foi dispensado  nem 

j ta eflu a. 

A rec rridu, em sua døfoza, acusa-o de haver sor 

gado 24 paeeagens, fato  ue teria dado motivo t sua pr1e o  por 

investi adoree dá Policia e dispensa do emprego. 

QuInta Jurta do Conoi1ia o e Julgamento do Di& 

trito Federal, estudando o feito, considerou no provada a tal-

ta atribuída ao recorrente e pci' isso condenou a empz'ea a pa 

a ind,n1ga o, po r despedida injusta (t]s.]i4./15.). 

1m recurso ordinx'io, foi reformada a decisão ps 

lo Conselho Regional (fla.39). 

DaÍ e 'rosente recurso extraordin rio de £1s.17 / 

51, Interposto pelo empregado, com fundamento no art. 896, is 

trai &  e 12,, da Consolida io das Leis do Trabalho. 

Isto posto, e 

CO SIDER DO, ?relirninarraerlte, que o presente re-

50110 o cabível, runda»entado .uo está no art.896 da Consolida-

9a0 das teis do Trabalho; 

CO SIDERà DO,  men tia, que a Cia. Carris Luz e 

'rça do Rio de Janeiro dispensou o recorrente sob a acu uqiot 
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haver o mesmo aore ado 24 pa au ena de bonde, fato jue teria dado 

motivo à sua pr1s o por Invoeti adores de po.lÍoia; 

CONSID1RANDO, todavia, :ue as provas produzidas perante 

a Justiça do Trabalho nio eonv ncem cia pro edenc1a da acunaçio fel - 

ta, nada ric ndo provado a re a improbidade do empregado-v; 

COI8XD RÃ DO que a Junta de Conciliaç o o Jui am nto 

apreciou devidamente & prova dos autos e, diante das cGntradiç es 

flagrantes dos dois Investigadores que depuzeram como testemunhas d€ 

empregadora (fls.17/18), deu soluç o jur dicu e adequada ao easo,Ju, 

gancio procedente a rclamaç o oferecida pelo ompregr  

ao IDiIÀ?ao que a improbidade o uma falta que pesa ao-

ao um eterno oprobio sobre quem e punido com a demis ao do einpr go ; 

-  '  1 

e nao o a vista de depoimento contrc1ltorioa que se faz prova da ozlj 

te nela de uma talta dessa natureza; 

C O!SID R ?4D0 o mais que doe autos. consta; 

RESOLVE a Câmara de Justiça do Trabalho, preliminar man-

te, pelo voto de desempate, tomar conhecimento do recurso, e, 

z!ltlm, por maioria de votos, vencido o relator, dar-lhe provimento, 

para restabelecer a decisio da Junta da Uoneiliaç*o e oulgamonto. 

Custas na forma da lei. 

lUa de Janeiro, 5 de julho de 1945 , 

s)Oecsp Zar41va  iresidente 

a)arcia1Lian ecquerão 

a )i) ptista Zitteneourt 

.eelnado em  / / 
Publicado no Di rio da Juistiça, em 

1el or ed'4   
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